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چكیدُ:
٘یزٚی ا٘غب٘ی ٕٟٔتزیٗ عزٔبی ٝعبسٔبٖ ٞبعت ٞ .ز چ ٝایٗ عزٔبی ٝاس ویفیت ثبالتزی ثزذٛرزار ثبؽس ٔٛفمیت  ٚثمبء عبسٔبٖ
ثیؾتز ذٛاٞس ثٛز .یىی اس ٕٟٔتزیٗ ٍ٘زػ ٞبیی و ٝعؼی زر ثٟجٛز ویفی ٘یزٚی ا٘غب٘ی  ٚتؼسیُ ارسػ ٞبی افزاز را زارز تؼٟس
عبسٔب٘ی اعت  .زر ایٗ تحمیك ث ٝعزاحی ٔسِی ثزای ثزرعی ارتجبط ثیٗ تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت ٘ ٚتبیح آٖ زر
عبسٔبٖ پززاذت ٝایٓ ٔ .غبِؼٛٔ ٝرزی ٔب زر ایٗ تحمیك ازار ٜتساروبت  ٚأٛر وبال ؽزوت ثٟز ٜثز زاری ٘فت ٌ ٚبس ٌچغبراٖ زر
عبَ ٞبی ٔ 1391 ٚ 1390ی ثبؽس .ثؼس اس ٔؾرـ ؽسٖ ٕ٘ ٝ٘ٛخبٔؼ ٝثب اعتفبز ٜاس زازٞ ٜبی ذزٚخی اس پزعؾٙبٔ ،ٝث ٝثزرعی
 ٚپززاسػ رٚاثظ ثیٗ ٔتغییزٞبی ٔسَ ثب عزح فزضیبت  ٚاثجبت آٖ ٞب ث ٝوٕه ٔتسِٛٚصی ٞبی آٔبری ٔی پززاسیٓ ٘ .تبیح ایٗ
تحمیك ثیبٖ ٔی وٙٙس ،ثیٗ تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت ث ٝػٛٙاٖ ٔتغییز ٔغتمُ  ٚزرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙساٖ  ٚرضبیت
ؽغّی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیزٞبی ٚاثغتٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ثیٗ زرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙساٖ ثب رضبیت ؽغّی آ٘بٖ  ٚآٌبٞی ٔؾتزیبٖ اس ػّٕىزز
ذسٔبت ،راثغٔ ٝؼٙبزار ٔثجتی ٔٛخٛز اعت ٘ .تبیح ثیبٖ ٔی وٙس ثیٗ تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت  ٚآٌبٞی ٔؾتزیبٖ اس
اخزای ذسٔبت راثغٔ ٝؼٙبزاری ٔٛخٛز ٘یغت.
ٍاژگاى کلیدی :تؼٟس عبسٔب٘ی ،تؼٟس ٔسیزیت ثزای ویفیت ذسٔبت ،زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ،رضبیت ؽغّی ،ویفیت ذسٔبت
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ٔسیزیت ٔٙبثغ ا٘غب٘ی یىی اس فزایٙسٞبی ٔسیزیتی  ٚپؾتی ثب٘ی زر  ٕٝٞی عبسٔبٖ ٞبی ثشري اعت ٙٔ ٚبثغ ا٘غب٘ی اس خّٕٟٓٔ ٝ
تزیٗ ٔٙبثغ عبسٔبٖ ٔحغٛة ٔی ؽ٘ٛس ؤ ٝسیزیت آٟ٘ب ثب زیسی اعتزاتضیه اس إٞیت ثغیبر ثبالیی ثزذٛرزار اعت  .یىی اس ػٛأُ
زعتیبثی اعتزاتضیه عبسٔبٖ ،تؼٟس وبروٙبٖ ٘غجت ث ٝعبسٔبٖ اعت و ٝتؼٟس ث ٝعبسٔبِٖٛٔ ،س زارایی ٞبی ٘بٔؾٟٛز اعت  .ذسٔبت
ارائ ٝؽس ٜتٛعظ وبروٙبٖ ٔٙؼىظ وٙٙس ٜتقٛیزی اس عبسٔبٖ اعت .ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت تؼٟس ٔسیزیتٔ ،ب ػاللٙٔ ٝس ث ٝزا٘غتٗ ایٗ

ٞغتیٓ و ٝچٍ ٝ٘ٛثز ٘تبیح عبسٔب٘ی تبثیزٔی ٌذارز  .ث ٝایٗ ٔٙظٛرٔ ،ؾتزیبٖ ثبیس زر ٞز ارسیبثی ػیٙی اس ٘تبیح ذسٔبت یه ؽزوت
آٌب ٜؽ٘ٛس  .ارتجبط ٘شزیىی ٔیبٖ تؼٟس ٔسیزیت ،رضبیت ؽغّی  ٚویفیت ذسٔبت اس زیسٌب ٜوبروٙبٖ ٚخٛز زارز  .ثغٛر وّی ٔی تٛاٖ
ٌفت و٘ ٝیزٚی ا٘غب٘ی وبرآٔس ؽبذـ ػٕس ٜثزتزی یه عبسٔبٖ اعت ٚ .خٛز ٘یزٚی ا٘غب٘ی ٔتؼٟس ث ٝعبسٔبٖٔ ،ی تٛاٖ ضٕٗ
وبٞؼ غیجت ،تبذیز  ٚخبثدبیی ،ثبػث افشایؼ چؾٍٕیز ػّٕىزز عبسٔبٖ٘ ،ؾبط رٚحی وبروٙبٖ ٔی ٌززز  .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ زر عی
زٌ ٝٞذؽت ،ٝتؼٟس عبسٔب٘ی خبیٍبٕٟٔ ٜی زر پضٞٚؼ ٞب ث ٝذٛز اذتقبؿ زاز ٜاعت .
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زر تحمیمی و ٝزر عبَ  2010تٛعظ چ ً٘ٛتحت ػٛٙاٖ "تؼٟس ٔسیزیت ویفیت ذسٔبت ٘ ٚتبیح عبسٔب٘ی " ا٘دبْ ؽس ایٗ پضٞٚؼ
ٔمبِ ٝوّیسی تحمیك حبضز ٘یش ٔی ثبؽسٔ -سِی ٕٞب٘ٙس ٔسَ ایٗ تحمیك ارائ ٝؽس ٚ ٜث ٝثزرعی پبرأتزٞبی ٔٛثز اس تؼٟس ٔسیزیتی
پززاذت ٝؽس ٜاعت .ایٗ تحمیك ث ٝتحّیُ ؽٙبعبیی ٘مؼ ٔؾبروت ٔٛثز وبروٙبٖ زر رٚاثظ ثیٗ ٔسیزیت تؼٟس ث ٝویفیت ذسٔبت ٚ
ثیٗ رضبیت ؽغّی وبر وٙبٖ ٔ ٚسیزیت تؼٟس ث ٝویفیت ذسٔبت  ٚزرن ٔؾتزی اس ػّٕىزز ذسٔبت ٔی پززاسز  .خبٔؼ ٝآٔبری ٔٛرز
ثزرعی ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی تقبزفی 143 ،وبرٔٙس ػّٕیبتی ٔ ٚؾتزیبٖ زر ٔبوبئٙٔ ٛغمٚ ٝیض ٜازاری خٕٟٛری ذّك چیٗ
ث ٝزعت آٔس ٜاعت ٘.تبیح ایٗ تحمیك ثیبٍ٘ز ایٗ ٔٛضٛع اعت و ٝتؼٟس ٔسیزیتی ویفیت ذسٔبت ثز رضبیت وبروٙبٖ  ٚازران
ٔؾتزیبٖ تبثیز ٔثجت زارز[7].
زر تحمیمی و ٝتٛعظ رٌِ ٚ ٛپی ٝٙوبٟ٘ب زر عبَ  2008ثب ػٛٙاٖ «ٔؼٛٙیت زر ٔحیظ وبر  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی  :یه ٔغبِؼ ٝتدزثی » ا٘دبْ
ٌزفتٔ ،حممبٖ ث ٝثزرعی تبثیز اثؼبز پٙح ٌب٘ٔ ٝؼٛٙیت زر ٔحیظ وبر(احغبط اتحبز ٕٞ ٚجغتٍی تیٕی ٓٞ ،عٛیی ثب ارسػ ٞبی
عبسٔب٘ی ،احغبط ٔؾبروت زر خبٔؼِ ،ٝذت اس وبر ،فزفت ٞب س٘سٌی زر٘ٚی ) ثز تؼٟس ػبعفیٙٞ ،دبری ٔ ٚغتٕز پززاذتٙس  .پٙح ثؼس
ٔؼٛٙیت ث ٝتزتیت  7 ٚ 48،16زرفس تغییزات تؼٟس ػبعفیٙٞ ،دبری ٔ ٚغتٕز را تجییٗ ٔی ٕ٘ٛز  .یبفتٞ ٝب ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س سٔب٘ی وٝ
افزاز ٔؼٛٙیت زر ٔحیظ وبر را تدزثٔ ٝی ٕ٘بیٙس ،آٖ ٞب احغبط ٔی وٙٙس و ٝث ٝفٛرت ٔٛثزتزی ثزای عبسٔبٖ ٞبیؾبٖ فؼبِیت ٔی
وٙٙس ،اِتشاْ ٚ ٚفبزاری ٘غجت ث ٝعبسٔبٖ ٞب را تدزثٔ ٝی وٙٙس[8 ].
زر تحمیمی و ٝتٛعظ یی ٚ ًٙثٗ احٕس زر عبَ  2008زر ٔبِشی ثیٗ ٘ 238فز ثب ػٛٙاٖ "ثزرعی اثزات ٔتؼبزَ وٙٙس ٜفزًٙٞ
عبسٔب٘ی ثز رٚاثظ ٔیبٖ رفتبر رٞجزی  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی ٔ ٚیبٖ تؼٟس عبسٔب٘ی  ٚرضبیت ؽغّی  ٚوبرایی " ا٘دبْ ٌزفتٔ ،ؾرـ ؽس
و ٝرفتبر رٞجزی ث ٝعٛر لبثُ تٛخٟی ٔزتجظ ثب تؼٟس عبسٔب٘ی ٔی ثبؽس  ٚفز ًٙٞعبسٔب٘ی ٘مؼ ٕٟٔی ز ر ٔتؼبزَ عبسی ایٗ راثغٝ
ایفب ٔی وٙسٔ .ؾرـ ؽس و ٝرفتبر عبسٔب٘ی ث ٝعٛر لبثُ تٛخٟی ٔزتجظ ثب رضبیت ؽغّی ٔی ثبؽس ِٚی ٔزتجظ ثب وبرایی وبرٔٙس
٘یغت .ثب ایٗ حبَ ،تٟٙب فز ًٙٞحٕبیتی ثز راثغٔ ٝیبٖ تؼٟس  ٚرضبیت اثز ٌذار ٔی ثبؽس [10].
ٔبری ثبٔجبوظ ٔ ٚبرٌبرت پبتزیىغ )2008( ٖٛزر تحمیمی تحت ػٛٙاٖ "ٟٔبرت ٞبی ارتجبط ثیٗ فززی ٔٛخت افشایؼ تؼٟس
عبسٔب٘ی ٔی ثبؽس " ا٘دبْ زاز٘س ،وٞ ٝسف آ٘بٖ زر ایٗ تحمیك تؾریـ ایٗ ٔغّت و ٝایٗ ٟٔبرت ٞبی ٔسیزاٖ ٔٙبثغ ا٘غب٘ی ٔٛخت
تؼٟس سیززعتبٖ ث ٝعبسٔبٖ ٔی ؽٛز ٕٞ ٚچٙیٗ ثزرعی ایٗ ٔغّت و ٝآٖ زعت ٟٔبرت ٞبیی ن ٜتؼٟس وبروٙبٖ ث ٝعبسٔبٖ را تمٛیت
ٔی وٙس ،ثیؾتزیٗ وٕجٛز را زر ٔیبٖ زارز  .آ٘بٖ زر ایٗ تحمیك ثب ٔ 32سیز ٔٙبثغ ا٘غب٘ی  100 ٚوبرٔٙس عتبزی ٔقبحج ٝا٘دبْ زاز٘س
ٔی ؽٛز ثٛیضٜ
ٟ٘ ٚبیتب زریبفتٙس ٚلتی ٔسیزاٖ ٔی ذٛاٙٞس تؼٟس وبروٙبٖ ث ٝعبسٔبٖ را افشایؼ زٙٞس ،رٚؽی و ٝپیبْ ٞب فزعتبزٜ
ٚضٛح آٖ ٞب  ٚعجه وبری و ٝاػتٕبز را پسیس ٔی آٚرز ،ثیؾتزیٗ إٞیت را زارا اعت [6].

یِٛتغچی ٕٞ ٚىبراٖ زر عبَ  2007زر پضٞٚؼ ذٛز تحت ػٛٙاٖ "ویفیت ذسٔبت  ٚرضبیتٕٙسی " ثیبٖ ٔی وٙٙس و ٝوؾٛرٞبی
پیؾزفت ،ٝالتقبز اس وبال ث ٝعٕت ذسٔبت تغییز خٟت زاز ٚ ٜتجسیُ ث ٝیىی اس ٟٔتزیٗ ٌزایؾبت ثّٙس ٔست زر ز٘یبی التقبزی أزٚس
ؽس ٜاعت[9].
زرتحمیمی ٔحٕس ٘ٛرٚسی زر عبَ  1388ث" ٝثزرعی راثغ ٝثیٗ تؼٟس عبسٔب٘ی  ٚتٕبیُ تزن ث ٝذسٔت وبروٙبٖ ٔٛعغٟٙٔ ٝسعیٗ
ٔؾبٚر عبحُ " پززاذت  ٚزر ایٗ تحمیك اس ٔسَ آِٗ ٔ ٚی یز اعتفبز ٜوزز  .ا ٚپظ اس خٕغ آٚری  ٚتدشی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب ث ٝایٗ
٘تید ٝرعیس٘س و ٝثیٗ اثؼبز ػبعفی  ٚتىّیفی تؼٟس عبسٔب٘ی ثب تٕبیُ ث ٝتزن ذسٔت وبروٙبٖ راثغٔ ٝؼٙی زاری ٚخٛز زارز ِٚ .ی
ثیٗ تؼٟس ٔغتٕز  ٚتٕبیُ ث ٝتزن ذسٔت راثغٔ ٝؼٙی زاری ٔؾبٞس٘ ٜؾس ٕٞ .چٙیٗ ثیٗ تؼٟس ٔغتٕز ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ حٛسٞ ٜبی
عتبز  ٚفف عبسٔبٖ تفبٚت ٔؼٙی زار ٔؾبٞس ٜؽس  .ػال ٜٚثز ایٗ ثیٗ تؼٟس ٔغتٕز ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ حٛسٞ ٜبی عتبز  ٚفف عبسٔبٖ
تفبٚت ٔؼٙی زاری ٚخٛز زاؽت[3].
زر تحمیمی زیٍز لٙجز رٚحی ،حٕیس آعبیؼ ،حغیٗ رحٕب٘ی  ٚػّی ػجبعی زر عبَ  1387ث " ٝارتجبط رضبیت ؽغّی  ٚتؼٟس
عبسٔب٘ی زر پزعتبراٖ ؽبغُ زر ثیٕبرعتبٖ ٞبی زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٌّغتبٖ " پززاذتٙس .خبٔؼ ٝآٔبری ٔتؾىُ اس ٘ 750فز اس
پزعتبراٖ ؽبغُ زر ٔزاوش آٔٛسؽی زرٔب٘ی زا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ٌّغتبٖ ثٛز ٘ ٚتبیح ثسعت آٔس٘ ٜؾبٖ زاز و 37/7 ٝزرفس زارای
رضبیت ؽغّی وٓ  2/2 ٚزرفس زارای رضب یت ؽغّی ذیّی ثبال ثٛز٘س ٕٞ .چٙیٗ  49/6زرفس اس خبٔؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝثب ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی،
تؼٟس عبسٔب٘ی وٓ  ٚفزفب  4زرفس تؼٟس عبسٔب٘ی ذیّی سیبز زاؽتٙس  .ثیٗ رضبیت ؽغّی  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی ارتجبط ٔؼٙی زار ٔغتمیٕی
ٔؾبٞس ٜؽس[2 ].
تحمیك "ثزرعی راثغ ٝثیٗ رضبیت ؽغّی  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی ٔغبِؼٛٔ ٝرزی وبروٙبٖ ٔدتٕغ فٛالز اٛٞاس " تٛعظ ٔحٕٛز ػزالی زر
ٔدتٕغ فٛالز اٛٞاس زر عبَ  1386ا٘دبْ ؽس ٜاعت[5].
تمی ؽٟزآؽٛة  1385زر پبیبٖ ٘بٔ ٝذٛز تحت ػٛٙاٖ "ثزرعی رایغ ٝثیٗ ویفیت س٘سٌی وبری  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی زثیزعتبٖ ٞبی
ؽٟز ٌٙجسوبٚٚط " ثب اعتٙبز اس ِٔٛفٞ ٝبی  ٜؽت ٌب٘ٚ ٝاِت ٖٛث ٝایٗ ٘تید ٝرعیس ٜو ٝراثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙبزاری ثیٗ ویفیت س٘سٌی
وبری  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی ٚخٛز زارز[4].
اؽزفی عبَ  1374زر پضٞٚؾی ثب ػٛٙاٖ تجییٗ ػٛأُ ٔٛثزثز تؼٟس عبسٔب٘ی ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ سغبَ ع ًٙاِجزس ؽزلی ٘تیدٌ ٝزفت
و ٝثیٗ ع ٝزعت ٝػٛأُ رضبیت ؽغّی ،ػٛأُ ٍٟ٘سار٘س ٚ ٜػٛأُ ٔحیغی ثب ٔیشاٖ تؼٟس عبسٔب٘ی ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ ؽزوت راثغٝ
ٔغتمیٓ ٚخٛز زارز[1].
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 تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت ثب زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ارتجبط زارز . زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثب آٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اس اخزای ذسٔبت ارتجبط ٔثجت زارز . زرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙس ثب رضبیت ؽغّی ارتجبط ٔثجت زارز. زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغییز تؼسیُ ٌز ثب تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت  ٚآ ٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اساخزای ذسٔبت ارتجبط زارز.
 زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ث ٝػٛٙاٖ یه ٔتغییز تؼسیُ ٌز ثب تؼَٟس ٔبِی ثزای ویفیت ذسٔبت  ٚر ضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ارتجبطزارز.

 - 4رٍش ضٌاسی پژٍّص
ایٗ پضٞٚؼ اس ٘ظز ٞسف  ،وبرثززی اعت  ٚاسحیث رٚػ ٔ ٚبٞیت  ،تٛفیفیٕٞ -جغتٍی اعتٔ .حمك زر ایٗ پضٞٚؼ لقس زارز ثٝ
ثزرعی ٘مؼ ٚاعغٔ ٝؾبروت وبروٙبٖ ٔٛثز زر ارتجبط ثیٗ ٔسیزیت تؼٟس ث ٝویفیت ذسٔبت ،رضبیت ؽغّی وبروٙبٖ  ٚز رن ٔؾتزی
اس ػّٕىزز ذسٔبت زر ازار ٜتساروبت  ٚأٛر وبال ؽزوت ثٟز ٜثززاری ٘فت ٌ ٚبس يذ عبراٖ را ثزرعی ٕ٘بیس  .ضزیت ٕٞجغتٍی یىی اس
ٔؼیبرٞبی ٔٛرز اعتفبز ٜزر تؼییٗ ٕٞجغتٍی زٔ ٚتغیز ٔی ثبؽس .ضزیت ٕٞجغتٍی ؽست ٛ٘ ٚع راثغٔ ( ٝغتمیٓ یب ٔؼىٛط) را ٘ؾبٖ
ٔیزٞس .ایٗ ضزیت ثیٖ 1تب  -1اعت  ٚزر فٛرت ػسْ ٚخٛز راثغ ٝثیٗ زٔ ٚتغیز ثزاثز ففز اعت .ایٗ پضٞٚؼ اس ٘ظز اخزا اس ٘ٛع
ٕٞجغتٍی ٔی ثبؽس.

 -1-4رٍش ّای گرد آٍری دادُ
زر ایٗ پضٞٚؼ اس رٚػ وتبثرب٘ ٝای  ٚرٚػ ٔغبِؼبت ٔیسا٘ی ثزای خٕغ آٚری اعالػبت اعتفبز ٜذٛاٞس ؽس ِ .یىٗ ػٕس ٜثبر تحمیك
ثز ر ٚی ثزرعی ٘ظزیبت وبرٔٙساٖ ذٛاٞس ثٛز و ٝثزای زریبفت ایٗ ٘ظزیبت اس پزعؾٙبٔٞ ٝبیی و ٝثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛر عزاحی  ٚثیٗ
وبرٔٙساٖ تٛسیغ ذٛاٞس ؽس ثٟز ٜذٛاٞیٓ ثزز .ثٙبثزایٗ ثزای خٕغ آٚری اعالػبت اس رٚػٞبی سیز اعتفبز ٜذٛاٞس ؽس:
حزف ا ی  ٚترققی
ٔ -1غبِؼ٘ ٝظزی ثزای تسٚیٗ ٔجبحث تئٛریه رعبِ ٝؽبُٔٔ ،غبِؼ ٝوتت ترققیٔ ،مبالتٔ ،دالت ٘ ٚؾزیبت ٜ
ٛٔ ٚارز ٔؾبث.ٝ
 -2اعتفبز ٜاس پزعؾٙبٔ ٝزر رٚػ ٔغبِؼبت ٔیسا٘ی ثزای ثٟزٌ ٜیزی اس ٘ظزات وبرٔٙساٖ
ثزای اخزای تحمیمبت ثبیس زازٞ ٜبی خٕغ آٚری ؽ٘ٛس و ٝثب اعتفبز ٜاس آٖ ٞب ثتٛاٖ فزضیٞٝبی تحمیك را ٔٛرز آسٔبیؼ لزار زاز .ثزای
خٕغ آٚری ایٗ زازٞ ٜب ث ٝاثشاری ٘یبس زاریٓ ؤٕٟ ٝتزیٗ ایٗ اثشار ػجبرتٙس اس ٔ :ؾبٞسٔ ،ٜقبحج ،ٝپزعؾٙبٔٔ ،ٝمیبط ٞبی ٍ٘زػ
عٙدی .زر پضٞٚؼ حبضز اس رٚػ پزعؾٙبٔ ٝاعتفبزٌ ٜززیس ٜاعت  .پزعؾٙبٔ ٝیىی اس رایح تزیٗ اثشار خٕغ آٚری اعالػبت ٔٛرز ٘یبس
زر تحمیك اعت .

 -2-4هدل تحلیلی تحقیق
ٔسَ سیز زرثزٌیز٘سٔ ٜفبٞیِٓٛٔ ،فٞٝب  ٚؽبذـ ٞبی ٔٛرز ٘ظز زر پضٞٚؼ اعت  .ارتجبط ثیٗ ٔفبٞیٓ و ٝزر فزضیٞ ٝب ٔؾرـ ؽسٜ
ا٘س زر ٔسَ تحّیّی پضٞٚؼ آٔس ٜاعت :

ٕ٘ٛزار ؽٕبرٔ :1 ٜسَ تحّیّی تحمیك
رضایت شغلی
کارمندان
درگیری مؤثر
کارمند
آگاهی های مشتری
از عملکرد(اجرای)
خدمات

تعهد مدیریت برای
کیفیت خدمات

 -3-4جاهعِ آهاری ٍ ىهًَِ
زر ایٗ تحمیك خبٔؼ ٝآٔبری ٔٛرز ٔغبِؼ ٝوبرٔٙسا٘ی و ٝزر ازار ٜتساروبت  ٚأٛر وبال ذسٔبت ؽزوت ثٟز ٜثززاری ٘فت ٌ ٚبس
ٌچغبراٖ ٔؾغ َٛث ٝوبر ٞغتٙس ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .یزی ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زارز  ٚرٚؽی و ٝزر ایٗ تحمیك ٔٛرز اعتفبز ٜلزار ٌزفت ٝاعت ٕ٘ٝ٘ٛ
ٌیزی تقبزفی عبز ٜاعت .تػساز ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ایٗ تحمیك اس راثغ ٝسیز ثسعت آٔس ٜاعت:

، e= ،0/05 ، q= 0/05 ، z= 1/96 ،1- α = 0/95

P=0/5

- 5یافتِ ّای پژٍّص ٍ تحلیل دادُ ّا
 -1-5رٍایی یا اعتثار پرسطٌاهِ
اعتفبز ٜؽس ٜاعت  .ؽبذـ  KMOاس وفبیت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی اعت وٝ
زر ایٗ پضٞٚؼ ثزای ثزرعی رٚایی اس رٚػ تحّیُ ػبّٔی
وٛچه ثٛزٖ ٕٞجغتٍی خشئی ثیٗ ٔتغیز ٞب را ثزرعی ٔی وٙس  ٚ .اس ایٗ عزیك ٔؾرـ ٔی وٙس آیب ٚاریب٘ظ ٔتغیزٞبی تحمیك،
ٔ .مسارایٗ ؽبذـ ثزای زازٞ ٜبی ایٗ تحمیك
تحت تأثیز ٚاریب٘ظ ٔؾتزن ثزذی ػبُٔ ٞبی پٟٙب٘ی  ٚاعبعی اعت یب ذیز
ثزاثزٔ0/8ی ثبؽسٕٞ ٚ .چٙیٗ ؽبذـ ثبرتّت ٔؾرـ ٔی وٙس ٔبتزیظ ٕٞجغتٍی چٍ ٝ٘ٛاعت .
ثب تٛخ ٝث ٝخس َٚؽٕبر 1 ٜزر ایٗ تحمیك ٔمسار آٔبر ٜی ثبرتّت ،206/89زر خ ٝآسازی آٖ  ٚ 130عغح ٔؼٙب زاری (0/009 ،)sig
ٔی ثبؽس  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝعغح ٔؼٙب زاری اس  0/05وٛچىتز اعت ٘تیدٔ ٝی ؽٛز و ٝتحّیُ ع أّی ثزای ؽٙبعبیی عبذتبر
ٔتغیز ٞب ٔٙبعت اعت سیزا فزك یى ٝثٛزٖ ٔبتزیظ ٕٞجغتٍی رز ٔی ؽٛز .
جدٍل ضوارُ  :1هقادیر آزهَى تارتلت

206/89.

مقدار آماره

130

درجه آزادي

0/0086

سطح معنا داري

آزمون بارتلت

 -2-5پایایی پرسطٌاهِ
الف -رٍش تاز آزهایی  :ثزای ایٗ ٔٙظٛر اثتسا پزعؾٙبٔ ٝعزاحی ؽس ٜثز رٚی یه ٌز٘ 30 ٜٚفزی  ٚزر فبفّ ٝزٞ ٚفت ٝث ٝفٛرت
آسٔبیؾی اخزا ؽس  ٚثؼس اس ایٗ أزٕٞ ،جغتٍی ایٗ زٔ ٚزحّٔ ٝحبعجٌ ٝززیس ؤ ٝمسار آٖ ثزاثز ثب  ./73.و ٝثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع پضٞٚؼ،
اس خٟت آٔبری  ٚرٚا٘غٙدی رلٓ لبثُ لجِٛی اعت.
ب-رٍش ثثات درٍىی ٍ هحاسثِ ضریة آلفای کرًٍثاخ  :رٚػ زیٍزی و ٝثزای عٙدؼ  ٚثزآٚرز پزعؾٙبٔ ٝاس آٖ اعتفبز ٜؽس
ٔحبعج ٝضزیت آِفبی وز٘ٚجبخ اعت و ٝثب تٛخ ٝث ٝخس َٚػٔبر 2 ٜثزای  30پزعؾٙبٔ ٝحسٚز ٔ 0/76حبعجٌ ٝززیس  ٚ .آِفبی
وز٘ٚجبخ ثزای  81پبعد زٙٞس ٜثزاثز ثب  0/73ثسعت آٔس ٜاعت .و ٝثز اعبط اف َٛرٚػ تحمیكٔ ،مسار ٔغّٛثی تّمی ٔی ؽٛز.
جدٍل ضوارُ : 2آماره ي پايايي آلفاي كرونباخ

تعداد سؤاالت

آلفاي كرونباخ

30

0/76

ً -3-5تایج آزهَى فرضیِ ّا
 -1-5فرضیِ اٍل:
ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛر و ٝزر خس َٚؽٕبر٘ 3 ٜؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعتٔ ،مسار آٔبر ٚ χ 2 = 58/12 ٜزرخ ٝآسازی ٚ df= 4
عغح ٔؼٙب زاری ٔ sig= 0/01ی ثبؽس ،اس خبیی و sig=0.01<α=0.05 ٝاعت .فزك ففز رز ،ثیٗ تؼٟس ٔسیزیت ثزای ویفیت
ذسٔبت  ٚزرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙس راثغٔ ٝثجت ٚخٛز زارز.
جدٍل ضوارُ ً :3تایج آزهَى کای اسكَر ترای فرضیِ اٍل

آماره آزمون

درجه آزادي )(df

سطح معنا داري

نتیجه فرضیه

58/12

4

0/01

تایید فرضیه

 -2-3-5فرضیِ دٍم:
2

ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛر و ٝزر خس َٚؽٕبر٘ 4 ٜؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعتٔ ،مسار آٔبر ٚ χ = 66/12 ٜزرخ ٝآسازی ٚ df= 4
عغح ٔؼٙب زاری ٔ sig= 0/000ی ثبؽس ،اس خبیی و sig=0.000<α=0.05 ٝاعت .فزك ففز رز ،ثیٗ زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثب
آٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اس اخزای ذسٔبت راثغٔ ٝثجت ٚخٛز زارز.

جدٍل ضوارُ ً : 4تایج آزهَى کای اسكَر ترای فرضیِ دٍم

آماره آزمون

درجه آزادي )(df

سطح معنا داري

نتیجه فرضیه

66/12

4

0/000

تأیید فرضیه

 -3-3-5فرضیِ سَم:
ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛر و ٝزر خس َٚؽٕبر٘ 5 ٜؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعتٔ ،مسار آٔبر ٚ χ 2= 77/74 ٜزرخ ٝآسازی ٚ df= 4
عغح ٔؼٙب زاری ٔ sig= 0/000ی ثبؽس ،اس آٖخبیی و sig=0.000<α=0.05 ٝاعت .فزك ففز رز ،ثیٗ زرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙس ثب
رضبیت ؽغّی راثغٔ ٝثجت ٚخٛز زارز.
جدٍل ضوارُ ً :5تایج آزهَى کای اسكَر ترای فرضیِ سَم

آماره آزمون

درجه آزادي )(df

سطح معنا داري

نتیجه فرضیه

77/74

4

0/000

تایید فرضیه

 -4-3-5فرضیِ چْارم:
2

ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛر و ٝزر خس َٚؽٕبر٘ 6 ٜؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعتٔ ،مسار آٔبر ٚ χ =76/66 ٜزرخ ٝآسازی ٚ df=4
عغح ٔؼٙب زاری ٔ sig=0. 08ی ثبؽس ،اس آ٘دبیی و α=0.05 >sig=0.08 ٝاعت .فزك ففز لج ،َٛثیٗ زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٔتغییز تؼسیُ ٌز ثب تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت  ٚآ ٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اس اخزای ذسٔبت راثغ ٝی ٔؼٙبزاری
ٔٛخٛز ٘یظت .
جدٍل ضوارُ ً : 6تایج آزهَى کای اسكَر ترای فرضیِ چْارم

آماره آزمون

درجه آزادي )(df

سطح معنا داري

نتیجه فرضیه

76/66

4

0/08

رد فرضیه

 -5-3-5فرضیِ پٌجن:
2

ثبتٛخ ٝث٘ ٝتبیح آسٔ ٖٛوبی اعىٛر و ٝزر خس َٚؽٕبر٘ 7 ٜؾبٖ زاز ٜؽس ٜاعتٔ ،مسار آٔبر ٚ χ = 80/13 ٜزرخ ٝآسازی ٚ df= 4
عغح ٔؼٙب زاری ٔ sig= 0/000ی ثبؽس ،اس خبیی و sig=0.000<α=0.05 ٝاعت .فزك ففز رز ،ثیٗ زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثٝ
ػٛٙاٖ یه ٔتغییز تؼسیُ ٌز ثب تؼَٟس ٔبِی ثزای ویفیت ذسٔبت  ٚرضبیت ؽغّی وبروٙبٖ راثغٔ ٝثجت ٚخٛز زارز.
جدٍل ضوارُ ً : 7تایج آزهَى کای اسكَر ترای فرضیِ پٌجن

آماره آزمون

درجه آزادي )(df

سطح معنا داري

نتیجه فرضیه

80/13

4

0/000

تایید فرضیه

ً- 6تیجِ گیری
آٖ چٔ ٝغّٓ اعت وبرٔٙساٖ ثرؼ ٞبی زِٚتی زر فٛرت زارا ثٛزٖ ٟٔبرت ٞبی ا٘غب٘ی ،ازراوی  ٚفٙی لبزر٘س ٞسف ٞبی عبسٔبٖ
ذٛز را تحمك ثرؾٙس  ٚاس ایٗ را  ٜوبرایی  ٚاثز ثرؾی عبسٔبٖ ٞبی ذٛز را افشایؼ زٙٞس  .ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحّیّی تحمیك حبضز ٚ
ثزاٚرز راثغٞ ٝبیی و ٝزر فقُ چٟبرْ ث ٝچٍٍ٘ٛی آٖ ٞب پززاذت ٝؽس ضزٚرت زارز زر افشایؼ رضبیت ؽغّی  ٚتؼٟس عبسٔب٘ی
ٔسیزیتی وبروٙبٖ ثرؼ ٞبی ٔرتّف عبسٔبٖ ٔرقٛفبً وبرٔٙس ٔٛرز پض ٜٚػ (ؽزوت ثٟز ٜثززاری ٘فت ٌ ٚبس ٌچغبراٖ ) عیبعت ٞب
 ٚتساثیز ٔٛرز تٛخ ٝثز٘بٔ ٝریشأٖ ،سیزاٖ ارؽس ٔ ٚسیزاٖ لزار ٌیزز ٘تبیح ٞبی ایٗ تحمیك ػجبرتٙس اس :
 تؼٟس ٔسیزیتی ثزای ویفیت ذسٔبت ثب زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ارتجبط ٔثجت ٚخٛز زارز. زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثب آٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اس اخزای ذسٔبت ارتجبط ٔثجت زارز. زرٌیزی ٔٛثز وبرٔٙس ثب رضبیت ؽغّی ارتجبط ٔثجت زارز. زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثب آٌبٞی ٞبی ٔؾتزی اس اخزای ذسٔبت ارتجبط ٖزارز . زرٌیزی ٔؤثز وبرٔٙس ثب تؼَٟس ٔبِی  ٚرضبیت ؽغّی وبروٙبٖ ارتجبط زارز .ثب تٛخ ٝث ٝیبفتٞ ٝبی تحمی ق ٚخٛز تبثیز زرٌیزی وبرٔٙس و ٝذٛز اس تؼٟس ٔسیزیت ثزای ویفیت ذسٔبت ٔتبثز اعت ٕٞزا ٜثب
ػٕٔٛیت تبثیز تؼٟس ٔسیزیت ثز رٚی رضبیت ؽغّی  ٚآٌبٞی ٔؾتزیبٖ اس اخزای ذسٔبت ثبػث ٔی ؽٛز زرٌیزی وبرٔٙساٖ ٔٛضٛػی
ثزخغت ٝثبؽس وٛٔ ٝارز سیز ثزای وبرایی ثیؾتز ایٗ ٔتغییز ٔٛرز تٛج ٜلزار ٔی ٌیزز .
 عزٚیظ  ٚذسٔبت پبن ٔ ٚتٙبعت تبٔیٗ ٔؼبٔالت  ٚزاز  ٚعتس ٞب ثب ٔؾتزیبٖ  ٚثیٗ ثرؼ ٞبی عبسٔبٖٚ -خٛز وبرٔٙساٖ ٔرتبر  ٚاذتیبر زاز ٜؽسٜ

 .تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیش السْ اعت تؼ ٝز
ػسْ تبویس ثز رٚی ٞز وساْ اس ایٗ فضب ٞب ٔٛخت ٘بوبر آٔسی ذسٔبت ویفی ٔی ؽٛز
.
ٔسیزیت ثزای ویفیت ذسٔبت ثٚ ٝعیّ ٝوبرٔٙساٖ ث ٝػٛٙاٖ یه عزٔبیٌ ٝذاری ثز رٚی تٛعؼ٘ ٝیزٚی ا٘غب٘ی ٔؾبٞسٔ ٜی ؽٛز
ٞزچٙس و ٝوغب٘ی و ٝزر عبسٔبٖ زارای ؽغُ ٔی ثبؽٙس ثبیس وب٘بَ ٞبی ٔٙبعجی را ثزای ث ٝوبر ٌیزی پیؾٟٙبزات وبرٔٙساٖ ثز رٚی
تقٕیٓ ٌیزی ذسٔبت زر ٘ظز ثٍیز٘س ث ٝػالٔ ٜٚحیظ زرٌیزی وبروٙبٖ ٘یش ٔی تٛا٘س ٌغتزز ٜثبؽس چ ٖٛثبیس ث ٝخٙجٞ ٝبی ػّٕیبتی،
پزعّٙی ،اختٕبػی ؽغُ پٛؽؼ ثسٞس.

تقدیر ٍ تطكر
زرپبیبٖ اس ٔسیزاٖ  ٚوبروٙبٖ ؽزوت ثٟز ٜثززاری ٘فت ٌ ٚبس ٌچغبرأٖ،سیز ػبُٔ ٔحتزْ ،ازار ٜتساروبت  ٚأٛر وبال  ٚزیٍز ازارات
ؽزوت ٘فت تمسیز  ٚتؾىز ٔی ؽٛز.
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